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๕ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

 หลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม (ถิรวัฒน), โยมพอของ

พระอาจารยต๋ัน (พระอัครเดช ถริจติโฺต), วดับญุญาวาส, 

บอทอง, ชลบุรี เกิดเมื่อ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๖๖

 ชีวิตสมัยเปนฆราวาส หลวงพอเทียบ เจริญทั้ง

ทางโลกและทางธรรม ในทางโลก ทานเปนนักเรียน

เรียนดี ไดรับทุนการศึกษามาตลอด แมเมื่อจบมัธยม

ปที่ ๖ ทานไดเหรียญทองเรียนดี

ประวัติสังเขป 

หลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม
วัดบุญญาวาส อ.บอทอง จ.ชลบุรี



๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 ทานจบวิศวะและทํางานท่ี บ.ปูนซีเมนตไทย, 

ทาหลวง ตอมา บรษิทัฯ ใหทนุไปศกึษาวชิาโลหะวทิยา 

และวิชาหลอมโลหะในยุโรป รวมหกประเทศดวยกัน 

นับเปนรากฐานสําคัญทางโลหะวิทยาในบานเรา

 ในทางธรรม ทานไดรบัการอบรมสัง่สอนใหยดึมัน่

ในทางธรรม, ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ สบืสายสมัพนัธ

จากโยมพอของทาน (ปูเดช ถิรวัฒน) ซึ่งเปนชาวอุบล 

และยึดมั่นในธรรมทุกขณะ แมเม่ือปูเดชเสียชีวิตลง 

ทานสิ้นใจในขณะนอนพนมมือสวดโพชฌงค ๗

 หลวงพอเทยีบ ถริธมโฺม บวชกบัหลวงปูทองรตัน 

กนตฺสโีล (ลกูศษิยอาวุโสของทานหลวงปูมัน่ ภรูทิตโฺต, 

วัดปาบานคุม อุบลราชธานี) ตั้งแตกอนแตงงานกับ

โยมแมทานอาจารยตั๋น (คุณจําเนียรพันธ เฟองทอง)

 บันทึกธรรมที่หลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม มาจาก

เหตกุารณทีห่ลวงพอเคยบวชกับทานอาจารยทองรตัน 

และตอมาทานไดถวายบันทึกน้ีตอพระเถราจารย

อาวุโสแหงวัดปาหนองพง ในป พ.ศ. ๒๕๔๓



๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

 บันทึกฉบับนี้ ทานพระอาจารยตั๋นเก็บไวอยางดี 

ณ วัดบุญญาวาส และเมื่อคณะศิษยไดอานดูพบวา

มีคาควรพิมพเก็บรักษาไว เพราะจะเปนประโยชนยิ่ง

ตอพระภกิษสุงฆและชนทัว่ไป เพ่ือรูวาสมัยนัน้พระปา

ทานมั่นคงในธรรมวินัยและเคารพอาวุโส ภันเต 

อยางไร

 หากพิจารณาแลวเชือ่วา รองรอยของธรรมจนถงึ

กรรมสัมพันธของภพชาติยอมมีจริง เราจึงไดมีโอกาส

กราบพุทธ ธรรม สงฆ ณ วัดบุญญาวาสสืบมา

 ในครั้งหนึ่งทานอาจารยตั๋นเคยเลาวา “โยมพอ

ทานสอนใหเมตตาผู อื่นเสมอ เรามีความคิดและ

จิตใจที่ไมเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน สิ่งท่ีจําข้ึนใจคือ 

ตอนเด็กๆ พอสอนวา ถาไปเลนบานเพื่อน แมแตเข็ม

เลมเดียวก็หามหยิบของเขามา ตอนเปนเด็กชอบเอา

เครือ่งมอืชางของพอมาเลนกนั แลววางไมเปนระเบยีบ 

พอสอนวา ถาหยบิของมาจากทีไ่หน ใหไปวางไวท่ีเดิม 

คนที่จะใชของนั้นจะไดหยิบไปใชได”



๘ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 เรื่องราวตางๆ ที่ปรากฎในหนังสือเลมนี้ ไมวา

จะเปนบันทึกของหลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม หรือ

บางขอความซึ่งคัดลอกจากหนังสือประวัติท าน

พระอาจารยตั๋น ถิรจิตฺโต ก็ตามลวนเปนสิ่งมีคายิ่งตอ

การจดจํา และเก็บรักษาเปนมรดกธรรมตอไป

 ความบกพรองดวยใดๆ ก็ดีในการจัดทํา หากมี

ขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขอนอมรับทุกประการ 

และบุญกุศลใดๆ หากบังเกิดขึ้น ขอนอมถวายเปน

อาจาริยบูชาตอพอแมครูอาจารยทุกๆ พระองค



๙ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

สารบัญ

 ประวัติสังเขป หลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม ๕

 ระลึกถึงบุญคุณของบิดา ๑๑

 ประวัติและการอบรมธัมมะของ
 พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล ๑๕

 เพิ่มเติมประวัติ

 พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล ๔๑

 ประวัติและการอบรมธัมมะของ
 พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล
 (ตนฉบับลายมือ) ๖๓

 โอวาทธรรม
 หลวงปูครูบาจารยเฒาทองรัตน กนฺตสีโล
 (คัดจากหนังสือมณีรัตน อัญมณีแหงไพรสณฑ) ๘๙



๑๐ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

“นับแตนี้เปนตนไป 

ความทุกขอันใดที่จะเกิดขึ้นในจิตใจ

ของพอเรา เราจะขอรับไวทั้งหมด 

เราจะไมทําใหทานทุกขใจ

ไมสบายใจเพราะเรา”

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต



๑๑ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

ระลึกถึงบุญคุณของบิดา

 ตอจากนีเ้ราขอกลาวถึงในสวนทีเ่กีย่วกบัการบวช

ของโยมพอเทยีบ ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ เราระลกึถงึพระคณุ

ของโยมพอ เราคดิวาเราไมมโีอกาสไดตอบแทนบญุคณุ

ทานทางดานวัตถุส่ิงของและความสะดวกสบาย

ภายนอก เราจึงคิดวาอยากจะตอบแทนพระคุณ

ของทานในทางธรรม เราจึงเขียนจดหมายไปชวน

ทานมาบวชในพระบวรพุทธศาสนา ทานเห็นดีดวย

และตอบตกลง เราไดเตรยีมบริขารสําหรบัการบวชของ

ทานไวพรอมแลว 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โยมพอไดมาบวช

เปนผาขาว อุปสมบทเปนพระภิกษุ ที่วัดหนองปาพง 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และไดมาอยู



๑๒ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

ปฏิบัติภาวนากับเราที่สํานักสงฆสุภัททะบรรพต 

จ.ระยอง จนถงึป พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีเราออกวเิวกไปภาวนา

ท่ีเขาใหญ เราไดฝากหลวงพอเทียบไวที่สํานักสงฆ

สุภัททะบรรพต จ.ระยอง ตอมาเมื่อเรามาวิเวก

พักภาวนาอยู รูปเดียวที่ป าบานคลองใหญแหงนี้ 

หลวงพอไมรูวาเราอยูที่ไหน จึงไดติดตอโยมแจงผาน

มาถึงเราวา จะขอขึ้นไปภาวนาที่อีสาน แตเราคิดวา

ไมอยากใหทานไปไกล เพราะทานอายุมากแลว 

จึงชวนทานมาอยูภาวนากับเราที่นี่ เราจะไดมีโอกาส

ดูแลทานไดเต็มที่ หลวงพอเทียบจึงไดมาอยูภาวนา

กับเราที่วัดบุญญาวาสแหงนี้ และเราก็ไดมีโอกาส

ตอบแทนทานทางธรรม 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หลวงพอเทียบ

ปวยเปนมะเรง็ตบัออน ขัน้ที ่๔ หมอวารกัษาไมไดแลว 

คงอยูไดไมเกิน ๓ เดือน ทานมรณภาพในวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ อายุ ๘๐ ป พรรษา ๑๖ 

เราถวายเพลิงศพทานในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



๑๓ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

 ตั้งแตเราเกิดขึ้นมาจนถึงบัดนี้เทาท่ีเราจําได 

เราไมเคยเถียงพอแมแตเพียงประโยคเดียว เราจําได 

วันหน่ึงพอกลับจากที่ทํางานตางจังหวัดมาที่บานใน

กรุงเทพฯ รุงเชาเราพบพอ พอถามถึงพี่ชายวาเม่ือ

คืนกลับมานอนที่บานหรือเปลา เราตอบทานวา 

“พี่ไมไดกลับบาน คงจะนอนที่บานเพื่อน” พอบอกวา 

“รู ไหม พอนอนไมหลับทั้งคืน” เราคิดวาพอคง

เปนหวงลูก มีความกังวลใจจนนอนไมหลับ เราจึงพูด

ข้ึนในใจวา “นับแตนี้เปนตนไป ความทุกขอันใดที่

จะเกิดขึ้นในจิตใจของพอเรา เราจะขอรับไวทั้งหมด 

เราจะไมทําใหทานทุกขใจไมสบายใจเพราะเรา”

 นับแตนั้นมา พอตองการอะไร เราจะเชื่อฟงทาน

ทั้งหมดทุกอยาง บางครั้งเราอยากจะไปเที่ยว ถาพอ

ไมใหไป เราก็เช่ือฟงทาน แมเราอยากจะไป เราก็

อดทนไมไปเพื่อใหพอสบายใจ ในชาติน้ีเราคิดวา

เราไดตอบแทนบุญคุณทานหมดแลว

พระอาจารย์ตั๋น (อัครเดช) ถิรจิตฺโต

จากหนังสือ พระถิรจิตฺโต หลวงพออัครเดช



๑๔ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม๑๔ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๑๕ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

ประวัติและการอบรมธัมมะของ

พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

โดย

หลวงพอเทียบ ถิรธมฺโม (ถิรวัฒน)
วัดบุญญาวาส อ.บอทอง จ.ชลบุรี



๑๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 “ผูมีความเพียร 

ไมเกียจครานทั้งกลางวันกลางคืน 

อยูดวยความไมประมาท 

ยอมเปนผูเจริญในธรรม”

พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล



๑๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

     สํานักสงฆบุญญาวาส

หมู ๘ ต.คลองใหญ

อ.บอทอง จ.ชลบุรี

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓

ประวัติและการอบรมธัมมะของ

พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

 ๑. ประวัติของพระอาจารยทองรัตน

 เกี่ยวกับประวัติของทาน ผมไมทราบมากนัก 

ทราบเพียงเล็กนอยเทานั้น คุณยายของผม แมชีแกว 

ธานี บอกวา อาจารยทองรัตนเปนชาวบานทาโคม 

อายุออนกวาโยมบิดาผม ๕ ป นายเดช ถิรวัตน 

โยมบิดาผมเกิดปวอก ๒๔๒๗ พระอาจารยคงจะเกิด

ปฉลู ๒๔๓๒

 เมื่อพระอาจารยทองรัตนมรณภาพเมื่อ ๒๔๙๙ 

ทานอายุ ๖๘ พรรษา ๔๒ เพราะฉะน้ันทานตอง



๑๘ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

อปุสมบทในปเถาะ ๒๔๕๘ เม่ืออายุของทานได ๒๖ ป 

และเมื่อนับปอุปสมบท ถึงปมรณภาพ ๒๔๙๙ 

จึงครบ ๔๒ พรรษา และเม่ือนับปฉลู ๒๕๓๒ ถึง

ปวอก ๒๔๙๙ ได ๖๘ ป ตรงกับที่เขียนไวใตภาพของ

พระอาจารยทองรัตน

 รายละเอียดประวัติพระอาจารยทองรัตน ขอให

ทานอาจารยสอบถามจาก นายบัน พาพะนม เจาของ

ท่ีดินที่ยกถวายใหพระอาจารยทองรัตน เปนสํานัก

ปฏิบัติธรรมและเปนที่ก อเจดีย บรรจุอัฐิธาตุของ

พระอาจารยทองรัตน อยูที่บานคุม

   นายบัน พาพะนม

   บานคุม หมู ๔ ตําบลโคกสวาง 

   อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 นายบัน คงจะรู ประวัติหรือมีหนังสือแจกใน

วันฌาปนกิจศพพระอาจารยทองรัตนอยูบาง หรือ

นายบัน อาจจะรู ว าผู เฒาผู แกอายุ ๗๐-๙๐ ป 

มผีูใดบางไปในงานฌาปนกจิศพพระอาจารยทองรตัน 
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อาจจะไดหนังสือประวัติพระอาจารยทองรัตนจาก

ผูเฒาเหลานี้

 ป ๒๕๓๘ ผมไดภาพพระอาจารยทองรัตน

จากผูใหญบาน บานทาศาลา ต.ชีทวน (นายสิงห ธานี 

เปนหลานชายของแมชีแกว ธานี) เปนภาพถายขาวดาํ 

ผมจึงนําภาพนั้นใหอาจารยจุฑา ขําเปรมศรี อาจารย

สอนวาดเขียนภาพสีนํ้ามัน วิทยาลัยอาชีวะ ถนน

พรหมราช ในเมืองอุบล วาดใหม ขยายใหโตขึ้น 

ขนาด ๒ ฟุต x ๔ ฟุต เปลี่ยนสีขาวดํา เปนสีแกนขนุน 

แลวถายภาพสีนํ้ามันยอสวนลงเหลือขนาด ๑๑ นิ้ว 

x ๑๔ น้ิวครึ่ง ดังที่ผมไดสงภาพมาใหทานอาจารย

พรอมนี้ จํานวน ๓ ภาพ

 ๒. แนวการอบรมธัมมะ 

 ของพระอาจารยทองรัตน ป ๒๔๘๗

 เมื่อผมไปบวชอยูกับพระอาจารยทองรัตนปนั้น 

ทานใหอ านพุทธประวัติ ให อ านสวดมนตแปล

ฉบบัหลวง อานเจด็ตาํนานแปล ประวติัอนพุุทธ ๘๐ องค 
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ซึ่งหนังสือเหลานี้ มหาเพียร พลเกื้อ ป.๖ ธ.บ. 

วัดบวรนิเวศ ศึกษาธิการอําเภอเขื่องใน ลูกบานชีทวน 

เปนผูนําหนังสือธัมมะมาถวาย ทานเทศนสอนโยม

ในวันพระใหญ ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า ทานเทศนเกี่ยวกับ

ศีล ๕ ใหโยมสมาทานศีล ๕ และตั้งใจงดเวนขอหาม 

๕ ขอนี้ไวใหได จะไดไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ผูใด

ละเมิดศีล ๕ ขอ คือผูประมาท ไมเช่ือคําสั่งสอน

ของพระพุทธเจา พวกไมรักษาศีล เหมือนขนของวัว

ทั้งหมดนั่นแหละ ลงสูอบายหมด เปนเปรต อสุรกาย 

สัตวเดียรัจฉาน สัตวนรก.... สวนผู สมาทานศีล 

เวนเบียดเบียนสัตว, เวนลักทรัพย, เวนจากผิด

ศีลธรรม, เวนจากพูดเท็จ สอเสียด นินทา, เวนจาก

เสพสุราเสพของมึนเมา เทากับเขาวัวสองเขาเทานั้น

ที่ขึ้นสูสุคติโลกสวรรค

 ทานมีตัวอยางท่ีดีไมดีแตละขอๆ ใหญาติโยม

นอมนาํเอามาใสตนไมใหมคีวามประมาท มีศีลแลวให

มีสมาธิ ใหจิตวางจากกิเลส ไมใหจิตยึดเอากิเลส 

โลภะ โทสะ โมหะ ไวในจติใจ ถาจติปลอยวาง วางจาก
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กเิลสแลว ก็จะเย็นกายเย็นใจ เพราะกเิลส โลภะ โทสะ 

โมหะ เปนของรอน ใครมีกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ 

อยูในจิต คนนั้นจะรอนกายรอนใจ ทุกขกายทุกขใจ 

เพราะกิเลสมันเผาลนอยู ทุกขณะ สวนผู มีศีล ๕ 

ศลีคุมครองรกัษา อานสิงสของศลีจะทําใหมโีภคทรพัย

บรบูิรณ มคีวามสุขกายสุขใจ ผูมีศลีจะกาวไปสูมรรคผล

นิพพานได ศีลเหมือนพื้นแผนดิน สมาธิเหมือนตนไม

ปลูกลงบนแผนดิน รมเงาของตนไมเหมือนกับปญญา 

ผูมีศีล สมาธิ ปญญา จึงเปนผูมีความสุขกายสุขใจ 

เย็นกายเย็นใจ ไมทุกขกายทุกขใจเหมือนคนไมมีศีล 

คนไมมีศีลเปนคนบาป ผลของบาปจะเผาลนไป

ตลอดชาต ิและจะตดิตามไปทกุภพทกุชาต ิฯลฯ ทานจะ

ใหธรรมในแนวศีล ๕ ศีล ๘ อยูเสมอ

 อบรมพระดวย ศีล สมาธิ ปญญา

 พระอาจารยทองรัตน ใหปฏิบัติตามในหนังสือ

สวดมนต สงสัยในขอใดใหมาถามทาน เชน ใหศึกษา

คําแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเกิดมีพระสงฆ

องคแรกในพุทธศาสนา ใหศึกษาในอริยสัจสี่, ในมรรค
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มีองคแปด, ใหศึกษาอานาปานสติ, ปฏิจจสมุปบาท

อิทัปปจจยตา ไมเขาใจสงสัยขอใด ทานอธิบายใหฟง

โดยแจมแจง

 พระพุทธเจาทานทําทางเดินไวใหเราเดินแลว 

พระอรยิเจา พระอรหันตท้ังหลายทานกเ็ดนิตามทางที่

พระพทุธองคทาํไว แนะนาํไวแลวทุกๆ พระองค ถาเรา

ไดศึกษาไดปฏิบัติตาม เราก็จะพบทางเดินไปมรรคผล

นิพพานไดเหมือนพระอรหันต ๘๐ องคนั้นเหมือนกัน 

เวนแตผูประมาท ผูขี้เกียจ ผูไมมีความเพียร ผูหลง

เดินตามกิเลส ก็จะไมมีทางพนจากทุกข ไมพนจาก

วฏัสงสาร เกดิตาย เกดิตาย ทุกขโศก โรคภยั อยูอยางนี้ 

นับภพนับชาติไมถวน

 ใครมาบวชปฏบิตัใินสํานกันี ้ใหมีความพากเพยีร 

นัง่สมาธ ิเดินจงกรม อยาใหนอยกวา ๓ ชัว่โมง วนัหนึง่

กับคืนหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง ใหกิเลสเอาไป ๒๑ ชั่วโมง 

ถาทําความเพียร ทําจิตใหสงบจากกิเลสไดไมถึง ๓ 

ชั่วโมง ออกพรรษาใหสึกออกไปชวยพอแมทําไรไถนา 
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ชวยพอแมประกอบอาชพีเล้ียงครอบครวัดีกวา มาบวช

ไมมีความเพียร ทําความเพียรนอยกวา ๓-๔ ชั่วโมง 

เอาชนะกิเลสไมไดหรอก มรรคผลนิพพาน โนน 

อยูฟากตายโนน ตองกินนอย นอนนอย ขยันมาก 

อดทนมาก ไมกลัวลําบาก ไมกลัวกิเลส เอาชนะกิเลส

ใหได จึงจะเห็นมรรค ผล นิพพาน.... พระจักขุบาล 

ทําความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืน จนตามอง

ไมเห็น หมอตา, หมูเพื่อนใหพักรักษาตาสัก ๗ วัน 

ทานปฤกษาใจตนเองวา จะเอาตาไว หรือจะเอา

มรรค ผล นิพพาน ตกลงเอามรรค ผล นิพพาน 

ตาแตก ตาบอดในขณะเดินจงกรม และไดนิพพานใน

ขณะนั้นเอง นี่ตัวอยางผูมีความเพียรมาก

 พระพุทธองคตรัสวา ผูทําความเพียรใหจิตสงบ

จากกิเลสตลอดหนึ่งราตรี ดีกวาประเสริฐกวาผูไมมี

ความเพียร มีอายุอยูตั้งรอยป

 ผู ปรารถนาพนจากทุกข พนจากวัฏสงสาร 

ปรารถนามรรค ผล นิพพาน ตองขยันอดทนทํา
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ความเพียร นั่งสมาธิ เดินจงกรม ใหไดไมนอยกวา

วันละ ๓-๔ ชั่วโมง จึงจะเห็นมรรคเห็นผลในอนาคต

ในชาตินี้แหละ เอาใหไดผลในชาตินี้แหละ

 ทัง้หมดน้ีเปนโอวาทอันสําคญัท่ีทานพระอาจารย

ทองรัตน เตือนสติใหทําความเพียรไมนอยกวาวันละ 

๓ ชั่วโมง

 อยางอื่นยังมีอีกมาก ทานอธิบายไดแจมแจง

ชดัเจนเขาใจงายในฉบัพลนั เชนพระสาํเนยีง ๓ พรรษา 

ถามทานเรื่อง กัมมัฏฐาน ๕ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง? 

ทานอธิบายวา แตละอยาง มันไมเที่ยง เปนทุกข เปน

อนตัตา เปนพระไตรลกัษณะ แตละอยางไมใชเรา ไมใช

ตัวตนของเรา เมื่อพิจารณาแลว มันจะถอนอัตตวาทุ-

ปาทานออก, สังขารูปาทานักขันโธ ขันธอันเปนที่ตั้ง

แหงความยดึมัน่คอืสงัขาร, สงัขติเตนะ ปญจปุาทานกั-

ขนัธา ทกุขา วาโดยยออุปาทานขนัธท้ังหาเปนตวัทุกข, 

นี่ทานอธิบายไวใหทราบโดยละเอียดแลววา ขันธ ๕ 

เปนตัวทุกข ขันธ ๕ เปนไตรลักษณะ ทุกๆ สิ่งในโลกนี้ 
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ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ลวนถูกตราพระไตรลักษณ

ประทบัไวหมดแลว ทุกสิง่ทกุอยาง เกดิขึน้ ตัง้อยูชัว่ขณะ 

แลวเสื่อมสลายไป (อุปาทะ ฐีติ ภังคะ) หมดทุกสิ่ง

ทุกอยาง ไมมีอะไรคงทนจีรังอยูไดตลอดไป

 ทานจะเตือนใหทําสมาธิ ใหจิตสงบ ใหจิตเปน

เอกัคตารมณ จิตวางจากกิเลส กิเลสหลุดจากจิต 

จึงจะเกิดปญญา มีปญญาเห็นธรรม มีดวงตาเห็น

ธรรม เหน็วาธมัมะทกุขอ ทกุประโยค เปนจรงิ เปนเหตุ

เปนผล เปนปจจัยซึ่งกันและกันจริงแททุกๆ ขอ ดังได

ตรัสไวในบทสวดมนต ในพระสูตรตางๆ ตรสัไวอยางไร

เปนอยางนั้น เชน ตรัสวา เพราะชาติเปนปจจัย ชรา

มรณะยอมมี, เพราะภพเปนปจจัย ชาติยอมมี, เพราะ

อุปาทานเปนปจจัย ภพยอมมี.... อวิชชาทําใหเกิด

สังขาร สังขารทําใหเกิดวิญญาณ ฯลฯ หลังสวดมนต

เย็นแลว ประมาณสามทุ ม ทานจะอธิบายธัมมะ 

ตอบขอของใจใหทราบโดยแจมแจง
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 ขอวัตรปฏิบัติของสํานักบูรพาราม ต.ชีทวน

 เหมือนขอวัตรของวัดหนองปาพง มีพิเศษอยู

ขอหน่ึง คือทานใหระมัดระวัง สํารวมอินทรีย ๖ 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยาใหหลงเพลินไปตามกิเลส 

ถามีสติสัมปชัญญะ สํารวมระวังในอินทรีย ๖ อยู

ทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน จะควบคุมศีล ๒๒๗ 

ไดเปนอยางดี

 ใหระมัดระวังอาบัติเล็กๆ นอยๆ

 ไปบิณฑบาต ปวดปสสาวะ เขาขางทาง นั่งลง 

เอาใบไมแหง ๔-๕ ใบรองตอกันใหยาว จึงปสสาวะ 

ถาไมเอาใบไมแหงรอง ปสสาวะรอนและเคม็ถกูแมลง

หรือสัตวตัวเล็กๆ จะตายทันที... เปนอาบัติ

 ถมนํ้าลาย ขากเสลด น่ังลง เอาใบไมรองเชน

เดียวกัน, อยาคุยกันเสียงดัง อยาตะโกนเรียก เดินเขา

ไปใกลๆ  จึงพดูกนัเบาๆ เอาของใหกนัอยาโยน ถาพระ

อาวุโสพรรษามากกวา เอาหนังสือใหผูอาวุโสตํ่ากวา 

เชน ๓ พรรษาเอาย่ืนให ๒ พรรษา ๒ พรรษาตองนัง่ลง
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จึงจะเอามือไปรับดวยความเคารพ, อาวุโสเดินมา

ขางหลัง พรรษาหยอนกวาตองหลีก ใหอาวุโสเดินนํา

ไปกอนเสมอ, ไปบิณฑบาต ใหภาวนาทุกยางกาว 

หามพดูคุยกัน ถาจาํเปนจะพูดกนั ใหหยดุแอบขางทาง

แลวพูดกัน พรรษานอยตองนั่งลงเสมอ เปนการ

เคารพวินัยของพระพทุธเจา เปนการสาํรวมอนิทรยี ๖ 

เปนผูไมประมาทในพระธรรมพระวินัย การภาวนา

การปฏิบัติธรรมจะกาวหนา จะเกิดปญญาเห็นชอบ

อยูเสมอ

 ทานนึกอะไรได เห็นขอควรแนะนําอะไรจะรีบ

เตือนรีบแนะนําเสมอ เรื่องความเพียร ทานกลาวอยู

เสมอวา “ผูมีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวัน

กลางคืน อยูดวยความไมประมาท ยอมเปนผูเจริญ

ในธรรม” เหมือนพระมหากัจจายนะ ที่พระพุทธองค

ยกยองวาเปนผูมีราตรีเดียวเจริญ.... ทานยกตัวอยาง

ใหขยันทําความเพียรมากๆ ใหเกิดปญญา ใหเกิดเห็น

ทางมรรค ผล ขึ้นในจิต ทานวาผูมีความเพียร เปนผูมี

จิตราเริง มีใจฟูใจดี มีอารมณดีอยูเสมอ
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 พระอาจารย์ทองรตัน์เทศน์ปจุฉา วสิชัชนากบั

เจาคณะอําเภอเขื่อง

 ปลายเดือนมีนาคม ๒๔๘๗ มีการเทศนปุจฉา 

วิสัชชนากับเจาคณะอําเภอเขื่องใน มีชาวบานรอบๆ 

บานชีทวนมาฟงที่ศาลาวัดพระธาตุสวนตาลเปน

จํานวนมาก มาจากบานหัวดอน บานหัวดูน บาน

ทาวารี บานแคน บานมะพริก บานทาศาลา บาน

หนองบอ พระเณรจากวัดตางๆ ท้ังครูหญิงชายจาก

โรงเรียนประชาบาลมาฟงกันเต็มบริเวณวัด วันนั้น

เปนวันอาทิตย กํานัน ผูใหญบาน ครูใหญโรงเรียน

ตางๆ รวมใจกันจัดขึ้น ใครๆ ก็อยากฟงเทศน โวหาร

ของพระอาจารย ทานเสียงหาว เสียงดัง เสียงกังวาน

เสียงใส ใบหนาทานยิ้มแยมสรางอารมณขันอารมณดี

ใหชาวบานใหอยากนัง่คกุเขายกมอืไหวทาน อยากฟง

เสียงทานถามทัก พูด เทศนเสมอ บุคลิกทานสงา 

อาจหาญ ราเริง คําพูดทานเปนคติธรรม พูดตรง 

พูดจริงไมกลัวใคร มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในธัมมะ

ของพระพุทธเจา
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 พระอาจารยทองรัตนอธิบายวา คนทําอกุศล

กรรมไวมาก ทําบาปไวมาก ไมรักษาศีล ๕ จะมีคติ

กรรมนิมิต หรือกรรมนิมิตอารมณมาปรากฎใหเห็น

กอนตาย เชน เห็นแห อวน มีด ปน เห็นสัตวที่เราฆา 

อารมณที่สั่ งสมไว  เป นอารมณของอกุศลกรรม 

จะปรากฏกอนตาย กรรมนิมิตฝายอกุศลจะนําไปสู

อบายภูมิ

 ถารักษาศีล ๕ ทําบุญกุศล ตักบาตร ทําสังฆทาน 

ทอดผาปา สรางกุฎีศาลา สรางโบสถ เห็นโบสถ 

เห็นพระพุทธรูป เห็นเทวดา เปนกรรมนิมิตฝายกุศล

จะมาปรากฏ ตายไปจะขึ้นสูสุคติโลกสวรรค

 แตขอเตือนญาติโยมท้ังหลาย อยาประมาท 

ใหฝกภาวนาตายกอนตายไวทุกๆ วัน คืนนี้แหละตี ๔ 

ตี ๕ ตองตายกอนสวาง จะเตรียมตัวตายกันอยางไร?

 กอนนอนไหวพระสวดมนตแลว สมาทานศีล ๕ 

ดวยตนเอง สํารวจศีล ๕ ขอไมบกพรองแลว ดีใจ 

ปลื้มใจ ปติยินดี บริกรรม พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม 
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นาโถ สังโฆ เม นาโถ นอนลงดวยมีสติ หายใจเขา

ภาวนาวา พุท หายใจออกภาวนาวา โธ ใหหลับไป

ดวยอารมณพุท-โธ ฝนก็ฝนดี มีนิมิตก็นิมิตดี ตายไป

ก็ตายดี ไปเกิดในสุคติโลกสวรรคแน อยางตํ่าก็มาเกิด

เปนมนุษยอีก เกดิใหมดีกวาเกาเพราะมีพทุธานสุตเิปน

อารมณกอนตาย ใหพากันอยาประมาท นั่ง นอน ยืน 

เดิน ใหมีพุท-โธเปนอารมณอยูทุกขณะทุกอิริยาบถ 

เปนผูตายกอนตาย เปนผูตั้งอยูในความไมประมาท

 เทศน์ดังระเบิดไปทั่ว อ.เขื่องใน

 การเทศนปุจฉาวิสัชชนาคราวนั้น ดังกระฉอน

ไปทั่ว คนฟงตั้งใจฟง เงียบ สงบ เหมือนทานเทศน

อยูคนเดียว บุคลิกทานสงา อาจหาญ เสียงดังฟงชัด 

เปนที่ชื่นชอบ นิยม เคารพในภูมิธรรมของทานอยาง

กวางไกล ใครไดฟงทานเทศนแลวอยากฟงอกี อยากฟง

โดยไมเบื่อ ธรรมมีสาระ มีประโยชน

 เจาคณะอําเภอถามวา พระพุทธเจาทานตรัสรู

อะไรบาง ทานตอบวาตรัสรูอริยสัจส่ี แลวขยายทุกข 
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สมทุยั นโิรธ มรรค สัน้ๆ พอเขาใจ ถามวา ทานส่ังสอน
ประชาชนมีอะไรบาง ทานตอบวา สอนพระสูตร 
พระวินัย พระอภิธรรม ๘๔,๐๐๐ หัวขอ สรุปแลว
ทานสอนศีล สมาธิ ปญญา สอนพระไตรลักษณ 
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา สอนใหปฏิบัติตามพระอริยเจา
คือมรรค ๘

 ทานสอนประชาชนใหประพฤติปฏิบัติอะไรเปน
เบ้ืองตนเปนอันดับแรก ทานตอบวาสอนเรื่องศีล ๕ 
ศีล ๕ น้ีพระโพธิสัตวสอนมาตั้งแตตนกัป ต้ังแต
พระกกุสันโธโนน ใหมนุษยในสมัยโนนกัปโนนอยูกัน
ดวยความสงบมีศีล ๕ ขอนี้เปนธรรมคุมครองโลกให
ปกตสุิข ไมมคุีกตะราง ไมมีตาํรวจ ใครมศีลี ๕ ในหวัใจ
ดีทั้งนั้น กลุมคนใดมีศีล ๕ กลุมนั้นก็ดี เมืองไหนมี
ศีล ๕ เมืองนั้นก็สงบสุข

 คนเชนไรไปเกิดในสุคติโลกสวรรค คนเชนไร
ตายไปแลวลงสูอบายภูมิ

 คนรักษาศีล ๕ สมาทานศีล ๕ อยูเสมอ เวนจาก
ฆาสัตวเบียดเบียนสัตว, เวนจากเอาของผูอ่ืนมาเปน
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ของตน, เวนจากประพฤติผิดศีลธรรมบุตรภรรยาสามี

คนอื่น, เวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดนินทาคนอื่น, 

เวนจากเสพสุรายาเมาของเสพติดท้ังปวง ถารักษา

ศีล ๕ ได จะมีโภคทรัพยบริบูรณ จะมีความสุขกาย

สบายใจ ตายไปแลวขึ้นสูสุคติโลกสวรรคหมด แตถา

ละเมิดศีล ๕ ขอนี้ ไมสมาทานศีล ๕ จะลงสูอบายภูมิ 

นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดียรัจฉานหมดไมมีเหลือ 

เหมอืนขนววันัน่แหละ ลงนรกหมด “พวกทาํแตกรรมดี 

ทําบุญกุศล ไมประมาทรักษาศีล ๕ เหมือนเขาวัว

สองเขานั้นแหละขึ้นสวรรค นอย นอยมาก”

 กอนจะตาย เจ็บปวยใกลจะตาย จะทําจิตใจ

อยางไรจึงจะไปสูสุคติโลกสวรรค.... ทานวิสัชชนาวา

ใหระลึกนึกถึงบุญกุศลความดีทั้งหลายท่ีตนไดทํา

ไวแลว ระลึกถึงพุทธานุสติเปนพอ ธรรมานุสติเปนแม 

เห็นพระสงฆเปนพี่เลี้ยงนําทาง หายใจเขาภาวนาวา 

พุท หายใจออกภาวนาวา โธ อยูเสมอทุกขณะจิต 

เม่ือจิตเคลื่อนออกจากราง จิตถึงจะไปสู สุคติโลก

สวรรค ฯลฯ
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 ไม่รับปจจัยกัณฑ์เทศน์

 เมื่อเทศนปุจฉาวิสัชชนาเสร็จ คณะครู กํานัน

ผูใหญบานนําปจจัยท่ีใสลงในขันเงิน ขันโอรองหิน 

(ทองเหลือง) หลายใบมารวมกันได เงินเกือบๆ 

สองพันบาท แบงเปนสองสวน ถวายเจาคณะอําเภอ

เขือ่งในหนึง่สวน สวนของทานพระอาจารยทองรตันนัน้ 

เม่ือเจาคณะอําเภอกลับไปแลว ทานมอบใหวัด

พระธาตุสวนตาล ในสมัยนั้นครูประชาบาลเงินเดือน 

๘ บาท ครูใหญ ๑๒ บาท สอนมานานจะได ๒๐ บาท 

ครมูธัยม ป.ม. จะได ๘๐ บาท จบอักษรศาสตรบณัฑติ

จะได ๙๐ บาท จบ ป.ม. (ประโยคครูมัธยม) และ ธ.บ. 

(ธรรมศาสตรบัณฑิต) ดวย จะไดเงินเดือน ๑๐๐ บาท 

กัณฑเทศน จากใสขันธคนละ ๑ สตางค ๒ สตางค 

๕ สตางค รวมกันเปนพนัสองพนับาทนบัวาไดเงนิมาก

เปนพเิศษ (ขาวสารเหนยีวทีห่นึง่ ๑๐๐ ก.ก. กระสอบละ 

๙ บาท) ทานไมรับถวายกัณฑเทศน แตยกให

วดัพระธาตุสวนตาล นบัวาทานไมตดิในลาภ ในปจจัย 

ทานพอใจทีช่กัจงูใหญาตโิยมเขาใจธมัมะ รูจกัรกัษาศลี 
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รูจักทําสมาธิ รูจักทําความดียิ่งๆ ขึ้นไป รูจักฝกตาย

กอนตาย รู จักทําอานาปานสติ มีสติสัมปชัญญะ

กําหนดดูลมหายใจเข าหายใจออก ทุกขณะจิต 

ทุกอิริยาบถ คือผูมีความไมประมาท

 ไม่ฉันภัตตาหารที่มีกระดูกติดอยู่

 มหาเพียร พลเกื้อ เปรียญธรรม ๖ ประโยค พ.ม. 

ครพูเิศษมธัยม ธ.บ. ธรรมศาสตรบณัฑิต เปนผูแนะนาํ

ชาวบานและโยมอุปฏฐาก ไมใหเอาเนื้อวัวเนื้อควาย 

เนื้องู เตา ตะพาบ กระรอก กระแต ลิง คาง ฯลฯ ไป

ถวายพระกัมมัฏฐาน ปลารา ปลาจอม สมปลา แหนม 

ตองหมกไฟใหสุกกอน ปลาแหง ปลานึ่ง ปลาเค็ม 

ตองแกะเอากาง ถอดกางออกกอน ปลาแหงป ง 

ทอด ตองเอาหัวเอาหางออกอยาเอาหัวเอาหางไป

ถวาย ปลาปง ปลาทอดใหแกะชิ้นเล็กๆ แลวตําให

ละเอียด ตมกระดกูหมใูหถอดกระดกูออก หรอืสบัเนือ้

หมูเปนชิ้นเล็กๆ กอนปรุงอาหาร อาหารท่ีมีกระดูก

ติดไป มีหัวมีหางติดไปพระกัมมัฏฐานจะไมฉัน 

พระอาจารย ทองรัตน  ท านนิยมฉันข าวต มมัด 
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ขาวหลาม เผือกตม มันตม ขาวโพดตม มะมวงสุก 

กลวยน้ําวา.... ถาโยมใสขาวตมมัดลงในบาตร เณร

หรือโยมอุปฏฐาก จะแกะใบตองหอออก แลวตัด

เปนคําๆ ใสจานไว มีมะพราว หรือนํ้าตาลใสจาน

ไปดวย ตองทําใหเรียบรอย สะอาดเหมือนเอาถวาย

พระราชา เหมอืนถวายพระสงัฆราช มหาเพยีร พลเกือ้ 

จะแนะนาํชาวบานชีทวน อุบาสกอุบาสกิาไวใหปฏิบตัิ

ตอพระกมัมฏัฐานแตกตางกบัพระวัดบาน ทกุขัน้ตอน 

ทุกๆ อยางโดยละเอียด ถาสงสัยอะไร ใหถามแมชี 

ถามปะขาว ถามโยมอุปฏฐากท่ีจัดภัตตาหารถวาย

ทุกวัน ใหถามใหเขาใจกอน ฯลฯ

 พระอาจารย์ กินรี จนฺทิโย 

 ไปกราบนมัสการทุกป

 ในป ๒๔๘๗ นัน้ กอนเขาพรรษา พระอาจารยกนิรี 

พระอาจารยทองมาก พระอาจารยชา สภุทฺโท ไปเยีย่ม

กราบนมสัการพระอาจารยทองรตัน และพกัสอบถาม

ธัมมะอยูสํานักบูรพา ๑๐ วัน แลวกลับไปนครพนม 

ในปนัน้พระอาจารยทองรตัน ๓๐ พรรษา พระอาจารย
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กินรี ๒๒ พรรษา พระอาจารยทองมาก (ไมทราบ) 

พระอาจารยชา ๖ พรรษา ในป ๒๔๘๗ พระอาจารย

ทองรัตน พระอาจารยกินรี (ออกพรรษาแลว) ไดธุดงค

ไปทางชองเมก็ อาํเภอพบิลูมงัษาหาร ไปตัง้สํานกัสงฆ 

ชื่อสํานักสงฆสิรินธร อยูตรงขามบานชองเม็กของ

ประเทศลาวอยู คนละฝ งลํานํ้าชองเม็ก มองเห็น

หมูบานและคนเดินไปมา ขามลํานํ้าไดในฤดูแลง 

ทานอาจารยทองรัตนยังขามไปตั้งสํานักกัมมัฏฐาน

ที่ภูมะโรง นครจําปาศักด์ิอีกแหง ซึ่งทานไปอบรม

ชาวลาวทุกป ชาวลาวเคารพนิยมทานอาจารย

ทองรัตนมาก

 ประธานสงฆ์ สํานักภูหล่น 

 เขาไปปรับปรุงสํานักสิรินธร

 ประธานสงฆภหูลน พรรษา ๒๘ ไดเขาไปปรบัปรงุ

สํานักสิรินธร เมื่อป ๒๕๔๓ เดือนกุมภา-มีนาคม

นี่เองครับ นามและฉายาประธานสงฆภูหลนรูปนี้

ผมไมทราบนามทาน ผมไดรบัคําบอกเลาจาก ครนูติย 

กิรกิจ อดีตผูชวยผูอํานวยการ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช 
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และปลดเกษียนมาประมาณ ๑๕-๑๖ ปแลว เคยไป

ภูหลน เคยไปสํานักสิรินธร

 ที่ตั้งสํานักสงฆ์สิรินธร

 สํานักสงฆสิรินธร อยูหางจากวัดโพธิญาณเขื่อน

สิรินธรประมาณ ๒ กม. มีถนนลูกรังอยูซายมือ เขาไป 

๓ กม. ก็ถึงสํานักสิรินธร ซึ่งพระอาจารยทองรัตนไป

กอตั้งไวเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๗ อยูติดเสนแบงเขตแดน

ไทย-ลาว มีรองนํ้าเปนเสนเขตแดน ฤดูฝนใชเรือ

ขามฟาก ฤดูแลงเดินขามได มองเห็นหมูบานชองเม็ก

ไดชัดเจน

 สถานีรถไฟโคราชถูกบอมบ์ 

 จึงลาราชการบวช

 ตนเดือนมีนาคม ๒๔๘๗ สถานีรถไฟ โรมแรม

รถไฟ โรงงานซอมหัวรถไฟ-รถจักรไอนํ้า นครราชสีมา 

ซ่ึงถูกทหารญี่ปุนยึดครองอยู ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิด 

บี.๕๒ บอมบทําลาย พังยับเยินหมด ทางรถไฟ

ขาดตอน จากกรุงเทพมาอุบล รถไฟมาจอดสถานี
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ภูเขาลาด, จากอุบลไปกรุงเทพ รถไฟจอดที่สถานีจิระ 

แลวลาํเลยีงคนส่ิงของไปทางรถยนต ขามสถานโีคราช

ไปตอที่สถานีภูเขาลาด จึงลาอุปสมบทกลางเดือน

มีนาคม

 ทางรถไฟต่อรางเสร็จ รถไฟวิ่งไดปกติ 

 ตนเดือนมิถุนายน

 ตนเดือนมิถุนายน ๒๔๘๗ มีคนไปติดตามให

ไปทํางาน ยายโรงงานฟอกหนังท่ี ๑๑ จากโรงงาน

ฟอกหนังกรมพลาธิการทหารบก คลองเตย กรุงเทพ 

มาต้ังทีห่นาโรงฆาสตัวอบุล จงึลาสกิขาบทกลางเดือน

มิถุนายน

 ใหโอวาทก่อนลาสิกขาบท

 พระอาจารยทองรัตน ใหโอวาทวา ใหปฏบิตั ิมศีลี 

สมาธิ ปญญา ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ภาวนา

พุท-โธ ทุกลมหายใจเขาออก กาวเทาขวาพุท เทาซาย

โธ ทกุยางกาว จะเห็นความมหัศจรรยของพทุโธภายใน 

๑ ป เวลากราบพระพุทธประธาน กราบที่ไหนก็ตาม
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ใหโยนิโสมนสิการ นอมใจกราบลงใกลฝาพระบาท

พระพุทธเจา เหมือนกับทานมายืนหรือประทับนั่งอยู

ใกลๆ เรา เปนพอติดตามคุมครองดูแลเราทุกเวลา 

กราบพระธรรม พระธรรมเหมือนแมคุมครองดูแลเรา

ตลอดเวลา กราบพระอริยสงฆ  พระสงฆเป น

พระพีเ่ลีย้ง นาํเราใหคดิด ีพดูด ีปฏบิตัดิ ีดวยกาย วาจา 

ใจในทุกสถานที่ คุณพระรัตนตรัยนี้ จะทําใหเราไดพบ

แตสิ่งที่ดี ไดรับแตสิ่งที่ดี ไดทําแตสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 ใหมหามนต์อันศักดิ์สิทธิ

 เวลาเดินทางไกล ขึ้นรถลงเรือ เขาไปในปาในเขา 

ภาวนามหามนต นโม พุทธัสสะ อิสะหวาสุ ปองกัน

ภูตผีปศาจปองกันภัยไดทุกชนิด

 นโม พุทธัสสะ มาจาก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ ในพระคาถานีป้ระกอบ

ไปดวย พระบริสุทธิคุณ พระปญญาคุณ พระมหา-

กรุณาธิคุณ คุณสามประการนี้อยูใน นโมพุทธัสสะ
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 อิ สวา สุ คือพุทธคุณ ๙ อิติป โส ภะคะวา, 

สวากขาโต, สุปฏิปนโน, พระคาถานี้บริกรรมใหจิต

เปนสมาธิก็ได เปนมหามนตเปนพอแมของมนต

ท้ังปวง ภูตผี ป ศาจ เปรต อสุรกาย สัตว ร าย

เกรงกลวัเมือ่บรกิรรม นโม พทุธสัสะ อิ สวา ส ุทาํงานไป 

บรกิรรมคาถานีไ้ป การงานจะเจรญิ กเิลส โลภะ โทสะ 

จะไมเขามาใกล จะรูเห็นดวยตนเอง บอกใครก็ไมได 

เกิดความอัศจรรยขึ้นมา รู เห็น ไดรับดวยตนเอง 

ใหเอาไปปฏิบัติดู จะรูเองเห็นเอง ทานใหโอวาทดวย

อารมณด ีบุคลกิทานยิม้แยมเบกิบานอยูเสมอ ชวนให

อยากฟง ชวนใหตั้งใจฟงฯ

 ผมกราบเรียนเรื่ อง เ ก่ียวกับพระอาจารย 

ทองรตัน กนตฺสโีล มาใหทานอาจารยทราบไดแตเพยีง

แคนี้ เพราะเนิ่นนานมา ๕๖ ปแลวครับ

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ

พระเทียบ ถิรธมฺโม

(เทียบ ถิรวัฒน)
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   สํานักสงฆบุญญาวาส 

บอทอง ชลบุรี

 ๒ เมษายน ๒๕๔๓

เพิ่มเติมประวัติพระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล

 วันนี้ผมไดรับจดหมายของพระ................... 

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม รวมเวลา ๑๙ วัน จดหมายของ

ผมและภาพถาย ๓ ภาพของพระอาจารยทองรัตน 

ผมหอเรยีบรอยแลว จะสงในวนัพรุงนีค้รบั จึงรบีเขียน

เพิ่มเติมมาอีก ๑ ฉบับดังนี้ 

 พระอาจารยทองรตัน อธบิายเรือ่งพระกมัมฏัฐาน

 พระกัมมฏัฐาน คือพระเขามาบวชทําความเพยีร

ใจใหบริสุทธิ์ บริสุทธิ์จากกิเลส ถามีกิเลสตัณหาอยู

ในใจ ใจจะนําไปในทางบาปอกุศล โลกนี้มีรูปกับนาม

เทานั้น ตัวเรานี้ก็คือโลก มีรูปกับนาม หรือกายกับใจ 

ใจเปนนาย กายเปนบาว มโนวิญญาณหรือใจเปน

อรูปธาตุ สัมผัสไมได มองไมเห็น แตนามคือวิญญาณ
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รปูคือ ตา หู จมกู ลิน้ กาย การปฏบิตัขิองพระกมัมฏัฐาน 

คอืบังคบัจติไมใหฟุงซานไหลไปตามกเิลส โลภะ โทสะ 

โมหะ ความอยากไดนั่นอยากไดนี่ อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

อยากเปนตําแหนงนั้น ตําแหนงนี้ อยากมีความสุข

เหมอืนเศรษฐคีนนัน้คนน้ี ฟุงซานไปตลอดวนัตลอดคนื

ตามหลังกิเลสมันหลอกลอใหไปติดบวงของมาร 

บวงของมารเหลานี้แหละ มันทําใหทุกขชาติแลว

ชาติเลา เปนอนันตชาติ

 ครูบาอาจารยทานจึงใหเพงดูจิต ทําจิตใหสงบ 

ใหสงบอยูในถํ้าของมัน ถํ้าของมันคือหทัย (หัวใจ) 

ทานจึงสอนวา ผู ใดตามดูจิต ผูนั้นจะพนจากบวง

ของมาร คือดูวามันอยูในถ้ําหรือเปลา ถามันออก

จากถํ้าไปหาลูกสาวกํานัน ไปหาลูกสาวครูใหญ ไปดึง

มันกลับมา ดึงมันกลับดวยสติ ทานเรียกวาพลิกจิต

ใหทันกิเลส การทําสมาธิคือการทําจิตใหสงบอยูใน

อารมณเดียว คือมีพุทโธเปนอารมณ พุทหายใจเขา 

โธหายใจออก ลมหายใจเข าหายใจออกเป น

จิตวิญญาณของเรา เปรียบเหมือนโค พุทโธเปรียบ
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เหมือนเชือกผูกคอวัวไว, เขาคอกก็รู ออกจากคอก

ก็รู สติคือเจาของถือเชือกไว วัวหรือโคก็ไมเพนพาน

หนีไปกินขาวกลาในนาของคนอื่น เพราะเจาของ 

(สติ) ถือเชือก (พุท-โธ) ผูกคอโคไว.... ลมหายใจเขา-

หายใจออกก็จะสงบ ลมหายใจเขา-ออก สงบอยูใน

อารมณเดียว เรียกวา เอกัคตาจิต เมื่อลมหายใจ

ละเอียดเขา รวมลงใน เอกัคตารมณ มีปติ สุขสบาย 

แผซานไปทั่วราง เรียกวาปฐมฌาน.... พระอาจารย

ทองรัตน ทานอธิบายเปนภาษาพื้นเมือง (ภาษาลาว)

 การทําอานาปานสติ ในครั้งพุทธกาล

 พระอาจารยทองรัตนบรรยายวา ในครัง้พทุธกาล 

หายใจเขาสั้นรู  หายใจออกยาวรู  หายใจเขาเบารู  

หายใจออกเบารู หายใจเขาเบาที่สุดละเอียดที่สุดรู 

(ตัวรูคือสติสัมปชัญญะตามรู) หายใจออกเบาท่ีสุด

ละเอียดที่สุดรู หายใจเขากระทบชองรูจมูกรู หายใจ

ออกกระทบรู หายใจเขาลมเย็นเขากระทบ หายใจ

ออกลมรอนกระทบรู ถาปฏิบัติไดถึงขั้นลมเขาเย็น
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ลมออกรอนจิตก็จะรวมวับลง จะเกิดความมหัศจรรย

ของจิตขึ้น...  ไดกราบเรียนถามทานวา เกิดมหัศจรรย

อยางไรครับ... ทานบรรยายวา ลมหายใจที่ละเอียด

ที่สุดเบาที่สุดนี้ เมื่อรวมลงจะเปนดวงวิญญาณกลมๆ 

มีแสงเทากับหัวเทียนไฟฉาย สมาธิแกกลามากๆ 

เกดิข้ึนเทากับหัวเทยีนไฟฉาย ตัง้อยูทีท่รวงอก เทากับ

มะนาว เทากับมะตูม เทากับมะพราว เทากับรางกาย

ท้ังหมดมีแสงเต็มตัว เวลาดับไป (ลมหายใจออก) 

เทากับหลอดไฟฉาย บางทานบางองคภาวนาเห็น

รางกายหายไป, บางทานเวลาจิตรวมวับแวบลงแลว 

กายระเบิดหายวับไปในอากาศ มีแตแสงสวางเทานั้น 

แผนดิน ภูเขา ตนไม สรรพสัตวไมมี พระอาทิตย 

พระจันทรไมมี มีแตแสงสวาง การปฏิบัติไดเชนนี้ 

เปนผูปฏบิตัติามรูจติถงึขัน้อนตัตา คอืรูปนามกายใจนี้ 

เกิดขึ้นมาแลวก็เปนทุกข ไมเที่ยง เส่ือมสลายไป

ไมมีอะไรคงทนอยูได เมื่อปฏิบัติเห็นเชนนั้นจะได

ไมประมาทในการดํารงชีวิต ดําเนินชีวิตใหถูกตอง

ตามศีลธรรม ศีลเปนวิถีชีวิตท่ีจะตองเอามาประพฤติ

ปฏิบัติ เปนทางนําตนและครอบครัว กลุมชน หมูบาน 
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ใหสงบสุข เมื่อสงบสุขแลวก็สุขกายสุขใจ มีโภคทรัพย

บริบูรณ พระพุทธองคตรัสไววา สีเลนะ สุคะติง ยันติ 

สีเลนะ โภคะสัมปะทา ศีลนี่แหละทําใหมีความสุข

ความเจริญ ศีลนี่แหละทําใหมีโภคทรัพยบริบูรณ

 มีศีลแลวปฏิบัติสมาธิ ใหจิตวางหางจากกิเลส 

หลบหลีกออกจากโลภะ โทสะ โมหะ มานะถือตน

ถือตัว ทําสมาธิแลวจะเกิดมีปญญาเห็นชอบ... 

คบเพื่อนชวนไปเลนการพนันไมไป ชวนไปเที่ยว

กลางคืนไมไป ชวนไปทําการงานทุจริตผิดกฎหมาย

ไมเอา ไมไป... น่ีจะเกิดปญญาเห็นชอบ รูวาอะไร

เปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรควรละเวน อะไรควร

ประพฤติ ฯลฯ

 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติวา กโรติ วา ตโต นํ 

สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี

 “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ 

สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใส พูดแลวอยูก็ดี 
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ทําอยูก็ดี ความสุขยอมตามเขาไป เพราะเหตุนั้น 

เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น”

 ครั้งหนึ่งพระอาจารยทองรัตนไดนําพุทธพจน

มาบรรยายใหพระฟง ใหรูเรื่องกายกับใจ รูปกับนาม 

ใหเขาใจยิ่งข้ึน, มีกํานันสมาน ประเสริฐศรี (ลูกชาย

เปนนายอําเภอเขื่องใน นิรันดร ประเสริฐศรี) ครูใหญ

โทน ฉลวยศร ี(ลกูชายเปน ผอ. การศกึษานอกโรงเรยีน 

บุญทัน ฉลวยศรี) ครูใหญสัมฤทธิ์....(ลูกชายเปน 

ผอ. โรงเรียนมัธยมลือคําหาญ) ครูบุญยัง................, 

ผูใหญบานอื่นๆ และครูนอย ชาวบานอื่นๆ ประมาณ 

๒๐ คน

 พุทธพจนบทนี้หมายถึงใจเปนนาย กายเปนบาว 

จิตสั่งยังไง กายตองทําตามทันที นั่งมาก เมื่อย 

เปนทุกข จิตจะบงการใหแกทุกขโดยเปล่ียนเปนยืน 

เปนเดิน เปนนั่ง เปนนอน พระพุทธเจาทานใหเอาสติ

ออกไปดวูา รปูนีกํ้าลงัยืน, รปูนีก้าํลงันัง่, รปูนีก้าํลงัเดนิ, 

รูปน้ีกําลังนอน การเปลี่ยนอิริยาบถทุกอิริยาบถ คือ
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การแกเมือ่ยแกทกุข แตความเมือ่ยความทกุข จติหรอื

มโนวิญญาณเปนผูรู จิตนี้นอกจากเปนผูรูแลวยังเปน

ผูหลงในกายอีกดวย 

 จติเปนผูสรางสังขาร บงการสังขาร สัง่ใหสงัขาร

ทํานั่นทํานี่

 จิตเปนอรูปธาตุที่แปลกประหลาดยิ่งนัก แมจะมี

อวิชชา คือไมรูจักตนเองก็จริง แตมีความสามารถแตง

สังขารไดมากมาย จนพรรณาไมจบสิ้น รถยนต รถไฟ 

เครือ่งบนิ นาฬกา ตกึสงูๆ ปราสาทราชวงั โบสถ วหิาร

เหลานี้ จิตเปนผูสรางขึ้นทั้งสิ้น

 จิตฉายเงาเปนธาตุคิด แลวเกิดผลเปนธาตุรู 

ธาตุรู ที่ปรากฎเปนโลกียวิชชา เมื่อจิตมีวิชชาแลว 

จึงใชกายใหนําธาตุตางๆ อันเปนรูปธาตุ มาผสม

ควบคุมกนัขึน้ สาํเร็จเปนรูปวตัถุตางๆ งดงามปราณตี

บางไมปราณีตบาง
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 จิตมีธาตุรูชนิดหนึ่ง เรียกวาผูฉลาด

 จิตทั้งหลาย (จักขุวิญญาณ) คงไดเคยเห็นประตู

หนาตางโบสถวิหาร แกะเปนรูปลวดลายตางๆ เปน

กวาง เปนนก เปนลิง เปนตะขาบ อยูในดงไม ในดง

เถาวัลย บางแหงลงรักปดทอง บางแหงติดกระจกสี

ตางๆ สวยงามปราณตีเพยีงไร จกัขวุญิญาณ ผูมองเหน็

คงไมปฏิเสธ ส่ิงท่ีเห็นน้ันเปนกรรมของผู กระทํา 

จิตของผูกระทํานั่นแหละส่ังใหกายทํา กอสรางขึ้น 

เขียนลายขึ้น แกะสลักขึ้น ปนแตงดวยปูนบาง ไมบาง 

เหลก็บาง ทองเหลอืงบาง ทองคาํบาง กายเปนผูกระทาํ

ตามคําสั่งของจิต

 จิตมีโลกียวิชชาเปนคุณสมบัติ

 จติใชใหกายกระทํา สรางวัตถเุหลานัน้ข้ึน กายนัน้

เปนธาตุไมรูอะไร ทําอะไรเองหาไดไม จติเปนธรรมชาติ

ที่มีอํานาจเหนือกาย จิตจึงมีอํานาจหลายประการจึง

จะสรางสังขาร (สิ่งตางๆ) ได เชน
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 ตองมีวิชชาในกิจการนั้นๆ

 ตองมีฉันทะความพอใจในอันจะทําสิ่งนั้นๆ

 ตองมีความเพียรพยายามประกอบกิจนั้นๆ

 ตองมีความเพียรเอาใจใสพิจารณาในกิจนั้นๆ

 จิตเปนธรรมชาติท่ีแปลกประหลาดอัศจรรย

เพียงไร

 จิตเปนอรูปธาตุ แตมีคุณสมบัติหลายประการ 

จิตจะฉายเงาเปนธาตุคิด คิดเทาไรๆ ธาตุคิดนั้นๆ 

ก็เกิดข้ึนและดับไป แตธาตุรู  ท่ีเปนผลของธาตุคิด 

มอียูเปนคณุสมบติั ไมสูญหายไปไหน จติเกบ็ธาตรูุหรอื

อวิชชาเหลานั้นไวไดอยางนาอัศจรรย

  จิตอ่ืนๆ จิตของคนอื่น ท่ีไมมีวิชชาอยางนั้น

เหมือนคนน้ัน ไมสามารถแยงชิงแบงปนเอาวิชชา

ของจิตคนนั้นเอามาเปนของตนได วิชชาของคนนั้นๆ 

จึงเปนดุจทรัพยอันกายสิทธิ์ จิตใชไมรูหมดสิ้น
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 กายเปนธาตุ ๔ ที่เสื่อมสิ้นไปทุกนาที

 จิตเปนผูครองกาย ตองคิดบํารุงกายดวยขาว

และนํ้า ผลไมตางๆ ตองหาเสื้อผาสีตางๆ มาปกปด

รางกาย ปองกันความหนาวความรอน กันเหลือบยุง 

สรางบานเรือน ที่นั่งที่นอนใหกายไดพักอาศัย

 เมื่อกายเกิดเจ็บปวย จิตตองแสวงหายาบําบัด

โรคภัยนั้นๆ เพื่อใหกายทรงอยูตอไป

 แปลกไหมละ สกลกายนี้แมประกอบดวยธาตุ ๔ 

ดิน นํ้า ไฟ ลม ก็จริง แตเปนสรีระยนตที่วิจิตรพิสดาร

ย่ิงนัก ไมมีสิ่งอันใดในโลกที่เปนของใชอันสําคัญ 

จะสําคัญเหนือยิ่งกวากาย ส่ิงตางๆ ที่สรางสรรคขึ้น

มาเชนรถยนต รถไฟ เครือ่งบนิ นาฬกา ก็ยงัไมพสิดาร

หรือมีคุณคายิ่งกวากาย สมบัติภายนอกแมจะตีราคา

วัตถุนั้นเปนแสน เปนลาน เปนรอยลาน เมื่อเทียบกับ

กายแลว กายตองมีคุณคามากกวาสิ่งเหลานั้น เพราะ

สิ่งเหลานั้น จิตและกายเปนผูคิดและสรางขึ้นทั้งสิ้น
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 จิตรักใคร่ กําหนัดในกาย สําคัญวากายเปน

สิ่งสวยงาม

 จติมองหยาบๆ เหน็ผวิหนงัปดรางกายไว หอหุม

เนื้อ ตับไต ไสพุง กระดูกไว หลงวากายนี้งาม จิตหลง

มวัเมาในกาย กใ็ชกายนัน่แหละใหแตงกาย กายไมรูวา

ถูกใช ก็ทําตามนายสั่ง (จิตเปนนาย กายเปนบาว)

 กํานันเกิดมาแลวก็ประสบความทุกข ทุกขเพราะ

ตองทําไรไถนา ทุกขเพราะความเจ็บปวย ทุกขเพราะ

ความแกและความตาย

 จติสัง่ใหทาํไร่ไถนา เก็บเกีย่วแลวเอาขาวไปขาย 

แมบานสั่งวา ซื้อสรอยคอมาใหหนึ่งเสนนะ ใหลูกสาว

หนึง่เสนนะ ตางหูหนึง่คูนะ กาํนันกทํ็าตาม ปฏิบตัติาม 

ตามที่จิตของแมบานสั่ง
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 กายและอวัยวะต่างๆ ไม่รูว่าถูกใช ใหประดับ

กายใหสวยงาม

 เพราะจิตกําหนัดในกาย มัวเมาในกายจึงสั่งให

กายนั่นแหละใหประดับกาย หูไมรูวาถูกใสตางหู นิ้วก็

ไมรูวาถูกใสแหวน คอก็ไมรูวาสวมสรอยคอ เอวก็ไมรู

ว าถูกคาดเข็มขัดนาค นอกจากนี้จิตยังสั่งใหหา

ผาซิ่นไหมลายสวยๆ สีนั้นสีนี้ เส้ือก็ตัดทรงนั้นทรงนี้ 

แขนสั้นบาง แขนยาวบาง ครึ่งแขนบาง กายของกํานัน

ก็เอาคําสั่งของจิตแมบานมาใสจิตตน จิตตนก็สั่งกาย

ใหทําตามความตองการของจิต เพราะจิตกํานันหลง

ในกายของแมบาน

 กํานันรําพึงออกมาวา โอยแมนอีหลี แมนคักๆ 

จิตมันเปนนาย กายมันเปนบาวอีหลี

 ทานพระอาจารยทองรัตนพูด เทศน บรรยาย

ภาษาพื้นเมืองตลอด แตผมถายทอดแปลภาษาลาว

เปนไทยสะดวกดี งายดคีรบั ทานบรรยายตอไปอีกเปน

ภาษาพื้นบาน
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 จิตเปนอรูปธาตุสิงอยู่ในกาย

  จติเปนผูรู แตแมกระน้ัน กไ็มรูตามความเปนจรงิ 

วิชาทางการแตงกายประดับกายนี้ จิตไมรูวาเปนไป

เพือ่สะสมกองกเิลสโดยแท จติหลงเพลนิมวัเมารกัใคร

ในรางกายเชนนั้น มิไดระลึกถึงความแปรปรวนของ

รางกาย กายแกลงทุกขณะ จิตยังไมยอมวากายแก 

สําคัญตนเองวายังหนุ มยังสาว จิตลุ มหลงมัวเมา

เพงเล็งมุงหมายในเพศตรงกันขาม จิตเชนนี้ยอมนิยม

การครองชวีติคู จงึประสบความสขุบาง ความทุกขบาง 

ระคนปนกันไป ก็เพราะกามคุณ มีกามสุขเปนผล 

กามโทษก็มีกามทุกขเปนผล ชีวิตคู จึงมิไดประสบ

สันติสุขอันแทจริง สิ่งเหลานี้มีคุณอนันต ก็ยอมมี

โทษมหันต นี่แหละเปนวิถีการครองชีพของจิตที่หลง

รักกาย

 จิตรูจักกายแจง ย่อมเปนจิตเอก

  จิตที่รูจักกายชัดแจงตามความเปนจริงของกาย

วา เปนของไมสะอาด เส่ือมสลายไปทกุนาท ียอมเปน
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จิตเอก ครองชีวิตเอก ไมคิดเบียดเบียนใคร ไมกลาว

วาจาเบยีดเบยีนใคร ไมใชกายใหทาํการเบยีดเบยีนใคร

 จิตเวนจากการเบียดเบียน จึงไดชื่อวาเปนจิต

บรรพชติ เปนผูสงบ เปนผูมีความสขุอยางเยอืกเยน็อยู

เปนนิตย นี่แหละพระภิกษุ บรรพชิต ทานใหรักษาศีล 

ระวังอินทรีย ๖ มีความพากเพียรทําสมาธิ เดินจงกรม 

ใหจิตสงบจากกิเลส ทําจิตใหเปนเอกัคตาจิต ก็จะเห็น

ความสงบเหน็ความมหศัจรรยของจติดวยตนเอง ดจิูต

เห็นจิตของตนเอง ก็จะพนจากบวงของมาร

 คฤหัสถ์ญาติโยมใหรักษาศีล ๕ สมาทานศีล 

๕ อยูเสมอ ก็จะพนจากอบายภูมิ เห็นทางไปสูสุคติ

โลกสวรรคไดสมปรารถนา สมดังทานตรัสไววา มโน

ปุพฺพงฺคมา ธมฺมาฯ จิตเปนใหญเปนประธานฯ

 คิดว่าพระอาจารย์ทองรัตน์ ท่านมี เจโต-

ปริยญาณ 

 วันหน่ึง โยมสองคนสามีภรรยา มาจากบาน

หวัดอน มาถวายอาหาร ภรรยาหิว้หมอเขียวใสอาหาร
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และกระติบขาวเหนียวเดินมากอน สามีหาบมะพราว

ออน แตงไทย และแตงกวาตามหลังมาหางๆ

 เมือ่มาถงึศาลาหอฉนั วางหาบ กราบพระประธาน 

กราบพระอาจรยทองรัตนแลว พระอาจารยทองรัตน

กลาวยิม้ๆ วา เออ! จะเยีย่วกว็างหาบเสียกอน แลวนัง่

ลงเยีย่ว ยนืเยีย่วนัน่มันเปนพวกววัพวกควาย หาบของ

มาถวายพระกต็องวางหาบลงจากบากอน จงึจะสมกบั

เกิดมาเปนคน พระเณร ญาติโยมในเชาวันนั้น 

แปลกใจวา หาบของมาตั้งไกล ๓-๔ กม. ยืนเย่ียว

กลางทางไมวางหาบลงกอน ทานรูไดอยางไร?

 โยมใส่บาตรพระใหม่ ดวยป งไก ซ อนไว

กนขันขาว

 เมื่อกลับถึงสํานัก ยังไมไดเอาขาว เอาอาหาร

ออกจากบาตร ทานเปรยขึ้นวา วันนี้ทานเทียบได

อาหารพเิศษอกีแลว (โยมภรรยาครใูหญ โทน ฉลวยศรี 

ซอนไวใตขันขาวเสมอ ทานจะรูทุกครั้ง) ทานรูไดยังไง 

ทานตองมีญาณเจโตแน



๕๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 ผัวเมียตีกัน ทะเลาะกัน ไปกราบทาน ไปฟอง

ทาน

 เมื่อผัวเมียเขาไปกราบทาน ทานชี้ไปที่ไมคาน 

และดามไมกวาดวา เอา ตีกันใหดูหนอย อยากจะดู 

(ทานรู กอนเดินเขาเขตสํานัก) ผัวเมียมองหนากัน

แลวยิ้มอายๆ ทานใหนํ้าไปคนละขวด (ขวดเหลาขาว

ตรารวงขาว โยมนํามากรอกนํ้าดื่มถวายพระ) ทาน

บอกวา เวลาโกรธกันใจมันรอน ใหอมนํ้าไวในปาก 

ใจจะเย็น ปากก็จะไมดากันทะเลาะกัน มีเรื่องตางๆ 

ท่ีทานรู ลวงหนากอนเสมอ แสดงวา ทานมีเจโต-

ปริยญาณแนๆ

 ทานปรารภวา เม่ือแรกก็รักกัน สามัคคีกัน 

ครั้นมีลูกมีเตาขึ้นมาก็ทะเลาะกันตีกัน นี่แหละเปน

เรื่องของความไมเที่ยง ความไมเที่ยงนั่นแหละเปน

ความทุกข คนรักษาศีล มีสมาธิ ฝกทําสมาธิใหจิตวาง

จากกิเลส คนพวกนี้จะไมทะเลาะกัน เพราะอานิสงส

ของศีลคุมครองรักษา พูดจากันก็มีเหตุมีผลสงเสริม

กันไปในทางเจริญ



๕๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

 เป นพระอาจารย ์แตกฉานในธรรมของ

พระพุทธเจา

 ธัมมะทุกขอในหนังสือสวดมนตแปล ในหนังสือ

เจ็ดตํานานแปล ทานจะอธบิายใหเขาใจโดยแจมแจงฯ

 กอนเขาพรรษา พระอาจารยกินรีจะมากราบ

พระอาจารยทองรัตนทุกป และกําหนดนัดกันไววา 

ออกพรรษาแลวประมาณหนึ่งเดือน พระอาจารย

ทองรัตนจะกําหนดนัดพระอาจารยกินรีไวลวงหนา 

(แมชีแกว แมชีผิว ธานี เลาใหผมฟง) สวนมากทาน

จะธุดงคไปนครจําปาศักดิ์ ไปภูมะโรง ภูดาง ในเขต

ประเทศลาว ตรงหมูบานใดมีคนหมูมาก ไมมีวัด 

ไมมีสํานักสงฆทานจะปกกลดอยูเชิงเขาหรือราวปา 

หางหมูบานราว ๑ กม.

 ตาแสงหรือกํานัน จะมาถามมาสนทนากับทาน 

และนิมนตใหทานอยูนานๆ ทานจะสั่งใหตาแสงบอก

ลูกบาน ใหใสขาวเหนียวคนละกอนเทาไขไก อาหารก็

ชิ้นเดียว ถาเปนกลวยก็เอาลูกเดียว เผือกตม มันตม



๕๘ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

ก็หัวเดียว ใสบาตรหลายบานก็เต็มบาตร ใหเด็กหนุม

ลาวไปเอาขาวอาหารเหลือจากฉันเอามาแบงกันกิน 

เนื้อวัว เนื้อควาย ลิง คาง ชะนี หมูปา กะรอกกระแต 

งู พังพอน เตา ตะพาบ ปลาไหล กระตาย เกง กวาง 

ฯลฯ ทานไมฉัน จุดประสงคไมใหเขาไปฆาสัตวพวกนี้ 

ทานบอกตาแสงกํานันวา ปลาแหง ปลาปน ตมเผือก 

ตมมัน พริกเกลือ พระกัมมัฏฐานทานฉันไดอยู

 ชาวลาวนครจําปาศักดิ์ เคารพเ ล่ือมใสใน

พระอาจารยทองรัตนมาก ไปที่ไหนชาวบานก็นิมนต

ใหทานอยูนานๆ ทานจะอยูจําพรรษาที่วัดบูรพา 

ต.ชีทวน ออกพรรษาแลวจะไปธุดงคฝ งลาวเสมอ 

ไปทุกป ไปอยูฝงลาวมากกวาฝงไทย

 แม่ชีแกว ธานี ทราบประวัติท่านดี

 แมชีแกว ธานี ยายของผม, แมชีผิว ธานี 

แมชเีสีย่ง ธาน ีนาของผม, สามแมชนีีรู้ประวัตอิาจารย

ทองรัตนดี บวชอยูกับอาจารยทองรัตนตลอดชีวิต 

ทัง้สามทานถึงแกกรรมหมดแลว คงจะมญีาตขิองทาน 



๕๙ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

หลานของทานอยูบานทาโคม พอจะสืบถามประวัติ

ของทานไดบาง!!!

  ผมขอตอบจดหมายของทาน....................... 

ดังนี้ครับ

 เหตุการณ์ที่ผมไดยิน ไดฟง ไดเห็นมา

 เหตุการณที่ผมไดสอบถามดูและไดอยู ศึกษา

ปฏิบัติธรรมอยูกับพระอาจารยทองรัตนนั้น ไดเลา

มาถวายทานอาจารยแลว พรอมภาพพระอาจารย

ทองรัตน ๓ ภาพนั้น

 บริขารของพระอาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่ใดบาง

 เรือ่งบรขิารของพระอาจารยทองรตันนัน้ ผมไมรู

เลย ป ๒๔๙๙ ท่ีทานมรณภาพน้ัน ผมทาํงานอยูบรษัิท 

ปูนซีเมนตไทย จํากัด โรงงานทาหลวง จังหวัดสระบุรี



๖๐ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 สาเหตุแห่งการมรณภาพ

 สาเหตุแหงการมรณภาพของทานอาจารย 

ผมไมทราบเลย มรณภาพท่ีไหน ใครเปนประธาน

เปนเจาภาพ และฌาปนกิจทานที่ไหนผมก็ไมทราบ 

เพราะไมทราบขาวเลย

 แนวการสอนของท่าน

 ทานใหอานพุทธประวัติ ๒ เลม อานสวดมนต

แปลฉบับหลวง อานเจ็ดตํานานแปล โดยเฉพาะให

ศกึษาธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ทีเ่กดิมีพระสงฆองคแรก

ในพุทธศาสนา สงสัยในธรรมขอใดใหมาถาม พระบวช

ใหมใหทําจิตใหสงบ ใหสงบอยูในกาย ในถ้ําในหทัย 

อยาใหฟุงซานไปนอกกาย อยาใหจิตคิดไปถึงเรื่อง

ขางหนาที่ยังมาไมถึง อยาใหจิตคิดถึงเร่ืองที่ผาน

มาแลว มีศีลพรอมดวยกายวาจาใจ มีความเพียร

ทําจิตใหสงบจากกิเลส จึงจะมีปญญาเห็นธรรมของ

พระพุทธเจา ถาไมมีความเพียร จิตไมสงบ จิตคิดไป

รอบโลก จิตไมสงบจากกิเลส จิตไมเปนเอกัคตาจิต 



๖๑ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

บวชไปรอยปก็ไมเห็นธรรม เห็นมรรคผลอะไรดอก 

ดังนั้นจึงใหมีความเพียรมากๆ มีศรัทธามาบวชแลว

ใหมีศีลบริสุทธิ์ มีสติ มีสมาธิ มีปญญา จึงจะเห็นธรรม 

ฯลฯ

 อุปนิสัยใจคอของท่าน

 ทานเปนผูมีธรรมอันสะอาด คือมีใจเปนกุศล 

มีจิตใจขาวสะอาดอยูเสมอ สีหนาทานจะราเริง มีใจ

เบิกบาน ใจฟูดวยอารมณขันทุกเวลา ใครไมสบายใจ 

เห็นทานอาจารยจะสบายใจ ราเริงใจดีขึ้น ทานพูด

ทานแนะนําอะไรเปนประโยชนเปนกุศลจิตทั้งนั้น 

ทานเทศนทานพูดนาฟง เปนสุภาษิต เปนประโยชน

ในเบื้องตน ทามกลางและสุดทาย ชาวบานที่ไดมา

พบทานมาฟงทานเทศน อยากจะมาคารวะกราบ

ไหวทานอีก ถือวาไดมาออนนอมไดมากราบไหว

พระอริยเจา ไดบุญไดกุศล ไดอานิสงสกลับไปบาน

อีกดวย



๖๒ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 ท่านเคยจําพรรษาที่ไหนบาง พ.ศ. เท่าไร

 เร่ืองการจําพรรษาท่ีใดบางของพระอาจารยนั้น 

เรือ่งน้ีผมไมทราบเลย หากแมชแีกว แมชผีวิ แมชีเสีย่ง 

ยังอยู ก็พอจะสอบถามไดบาง

 เกร็ดธรรมะของพระอาจารย์

 เกร็ดธรรมของทานอาจารยคือความเพียร 

ใหถือเอาความเพียรของพระจักขุบาลเปนตัวอยาง 

เพื่อนสหธรรมและแพทยรักษาตาใหหยุดทําความ

เพียรสัก ๗ วัน ทานไมเอาตาดี แตทานเอามรรคผล 

เดินจงกรมจนตาแตกตาบอดและนิพพานในที่สุด

 ทานวาเปนคนไมมีความเพียร ทําอะไรก็ไมดี

ทั้งนั้น เป นพระไมมีความเพียร ก็ไม เห็นธรรม 

ไมบรรลุธรรม ซํ้ามาบวชสะสมกิเลส เปนบาปกรรม

เปลาๆ



๖๓ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

ประวัติและการอบรมธัมมะของ

พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล
(ตนฉบับลายมือ)





๖๕ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๖๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๖๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๖๘ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๖๙ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๗๐ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๗๑ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๗๒ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๗๓ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๗๔ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๗๕ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๗๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๗๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๗๘ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๗๙ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๘๐ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๘๑ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๘๒ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๘๓ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๘๔ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๘๕ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



๘๖ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม



๘๗ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล



 “พระเณรบวชเขามาในพระพุทธศาสนา

ถาจะดีตองไดอยูกับครูบาอาจารย

เพราะครูบาอาจารยทานจะเปนคนสอดสองดูแล

พฤติกรรมอุปนิสัยของลูกศิษยแตละคน

วาควรจะบอกจะสอนในลักษณะใด

เพราะมานะทิฏฐิของแตละคนไมเหมือนกัน”

พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล



๘๙ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

โอวาทธรรม

หลวงปูครูบาจารยเฒาทองรัตน กนฺตสีโล
(คัดจากหนังสือมณีรัตน อัญมณีแหงไพรสณฑ)



๙๐ บู ช า รั ต น ธ ร ร ม

 ทดสอบศิษย์

 มบีอยคร้ังเหมอืนกนัท่ีครูบาจารยเฒาลองลูกศษิย

ที่ยังประมาทอยู เชน หลวงพออวนเลาวา “ครั้งหนึ่ง 

หลวงพออวนไดกราบลาหลวงปูกินรีเพื่อจะไปศึกษา

ธรรมะกบัครบูาจารยเฒา กอนไปหลวงปูกนิรกํีาชบัวา 

ระวังนะ ถาไปหาครบูาจารยเฒา ระวงัทานจะทดสอบ

อารมณ ทดสอบสต ิเมือ่ไปถึง ไดกราบครูบาจารยเฒา 

ก็ไดเร่ืองจนได เม่ือครูบาจารยเฒาบอกใหไปตัดไม

มาใหทาน ขณะน้ันทานกําลังทํากิจวัตรอยู พอดี 

หลวงพออวนซึ่งผานการฝกมาอยางดี จึงรูทางมวย 

ไดมีดโตเดินเขาไปในปา ตัดไมท่ีตายแลวมาใหทาน 

พอครบูาจารยไดเห็นเทานัน้แหละ “เออ! นีแ่มมนัจัง่แมน

ศิษยพระพุทธเจา” (เออ! น่ีมันจึงสมกับเปนลูกศิษย

พระพุทธเจา)

 มีบอยครั้งเหมือนกันที่พระเณรบางรูป เมื่อทาน

ใหทําในสิ่งที่มันผิดวินัย ก็ทําดวยความรูไมเทาทัน 

ทําใหรับบทเรียนที่ไมมีวันลืม คือคําเทศนกัณฑใหญ 

และแสบเผ็ด เพราะเห็นวาเปนครูบาจารย แตไมเห็น



๙๑ ประวัติและการอบรมธัมมะของพระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล

ธรรมวินัยเปนใหญ ซึ่งครูบาจารยเฒา อาบัติเล็กๆ 

นอยๆ ทานไมปลอย ทานถอืเปนสิง่สาํคัญมากสาํหรบั

ชีวิตพรหมจรรย ดวยเหตุนี้เองทําใหหลวงปูชาทานให

ความเคารพตอครูบาจารยเฒาเปนอยางมาก จึงได

นาํหลกัธรรมตางๆ จากครูบาจารยเฒามาสอนลกูศษิย

ลูกหาอยูตลอด โดยเฉพาะขอวัตรปฏิบัติทุกอยางใน

สํานักวัดหนองปาพงและสาขา ปจจุบันเหมือนกับ

ขอวัตรปฏบิตัขิองครบูาจารยเฒาท่ีส่ังสอนลูกศษิยสมยั

ที่ยังมีชีวิตอยูเกือบทุกอยาง

 ตามที่หลวงปู ชาไดสัมผัสกับครูบาจารยเฒา 

เห็นวาถาคนไมฉลาด จะไปเอาธรรมะกับทานไมได 

คือไปเอาอยางทาน ไมไปเอาเยี่ยงทาน อยางเชน 

ครูบาจารยเฒาทานพูดไมสํารวม การออกไปรับ

บณิฑบาต ทานขอของไปเรือ่ยๆ เวลาทานดใุหพระเณร

ทีป่ระชมุ จะดุ พระเณรไปเอาอยางทานไมได ทานไมมี

อะไร ความเปนจริงนั้น ทานพูด ทานทําอะไร ทานมุง

สอนธรรมะ ไมไดมุงสอนหมูคณะ ไมไดมุงเสียหาย
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 ติดสมมุติ

 บางคนไมเขาใจ หาวาทานเปนโรคประสาท เชน 

มอียูครัง้หนึง่หลวงปูชาเลาวา ครบูาจารยเฒาไดเดนิไป

พรอมภิกษุสงฆหมูหนึ่ง เห็นควายตัวเมียกินหญาอยู

ขางทาง ครูบาจารยเฒาพูดวา “โอย ควายเถิกโตนี่คือ

กนิหยาอยูใกลทางแท” (โอย ควายตวัผูตัวนีทํ้าไมจงึมา

กินหญาอยูใกลทางจังเลย) และเดินไปอีก ทานไดช้ี

ใหดูควายตัวผูกําลังเล็มหญาอยูกลางทุง และพูดวา 

“เออ ไปหากินกลางทุงคือควายแมโตนั่นมันจังแมน” 

(เออ ไปหากินกลางทุงนาเหมือนควายตัวเมียซิ มันถึง

จะถูก) ทานดูควายตัวผูเปนตัวเมีย ควายตัวเมียเปน

ตัวผู ผูไมเขาใจก็หาวาทานเปนประสาท ความจริง

ไมมตัีวผู ไมมตีวัเมีย อยางนีท้านเทศนใหเราฟง คนไม

เขาใจธรรมะเลยเกดิเถยีงกนัวุน เมือ่รูสมมตุแิลว วมิตุติ

ก็เปนไปในตัว
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 พระเณรจะดี ตองอยู่กับครูบาจารย์

 ครูบาจารยเฒาทองรัตนเคยเลาใหหลวงพอกิ

ฟงวา พระเณรบวชเขามาในพระพุทธศาสนา ถาจะดี

ตองไดอยูกับครูบาอาจารย เพราะครูบาอาจารยทาน

จะเปนคนสอดสองดูแลพฤตกิรรมอุปนสัิยของลูกศษิย

แตละคนวาควรจะบอกจะสอนในลักษณะใด เพราะ

มานะทิฏฐิของแตละคนไมเหมือนกัน ทานเลาวา

สมัยอยูกับครูบาจารยเสาร ครูบาจารยม่ัน แตกอน

ทิฏฐิมานะของทานนั้น ใครจะมีเทาทานไดในโลกนี้ 

เพราะไดอาศัยครูบาจารยทั้งสองทานเปนคนคอย

ขัดออกให กระทุงออกให บางครั้งครูบาจารยทานดุ 

บางครัง้ทานกพ็ดูใหคิด บางครัง้ใหไปอยูทีท่ีไ่มมใีครไป 

แตก็อาศัยความเคารพศรัทธาท่ีมีตอครูบาจารยจึง

ไดอดทนอดกลั้นกระทําตามที่ทานบอกทานสอน 

ทานบอกอยาก็อยา ทานบอกไมก็ไม ถึงมันจะฝน

ก็ตองทน ถาไมใชครูบาจารยเสาร ครูบาจารยมั่น 

ทานคงจะปลอยทิ้งแลว
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 ดวยความเคารพและศรัทธา

 พอใหญกณัหา สทุธพินัธ เปนโยมอปุฏฐากใกลชิด

กับครูบาจารยเฒามาโดยตลอด หลังจากที่ไดรวมกับ

คณะเปนคนไปนิมนตครูบาจารยเฒาท่ีบานขาโคมให

ไปจําพรรษาท่ีบานชีทวน เม่ือครูบาจารยเฒาไดออก

จากบานชีทวนหลายพรรษา และไดไปอยูที่บานคุม 

อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ดวยความศรัทธาอันแรงกลา

ของพอใหญ ก็ไดอพยพครอบครัวไปดวย

 พอใหญไดเลาใหฟงวา “ปกติครูบาจารยเฒา

ทานพูดเสียงดัง เปนเชิงไมกลัวใคร ทานชอบอยูตาม

รมไมตามปา และอยูไมเปนท่ี การอยูที่เดียวนานๆ 

ทานวาจะทําใหติดสถานที่ ทานไมติดกุฏิ กลับมาจาก

ธดุงคกม็าอยูกฏุหิลงัใหม ตามทีไ่ดไปกบัทาน ทานจะพา

พักใตตนไม เมื่อนั่งลงทานจะกราบกอน เวลาทานไป

ก็กราบอีก บางทีแดดจัดๆ หรือยามเย็นๆ ทานจะ

พาน่ังพักกลางวันตามรมไม เมื่อจะนั่งลงทานก็กราบ 

เมื่อจะไปทานก็กราบ ถามทานวา “ครูบาจารยกราบ

อะไรหรือครับ” ทานตอบวา “กราบตนไม ตนไมก็
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เหมือนพระพุทธเจา มันทํางานเลี้ยงชีวิตตัวเอง เวลา

มีลูก มันก็ไมหวง นกก็กินได คนจะนําไปกินก็ได” 

สวนบางครั้ง ครูบาจารยกราบลงกลางแจงนั้น ก็กราบ

ระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค จิตของ

พระพุทธเจ าไม  ได  เกาะติดอยู กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 

คนโบราณจึงมักเปรียบเทียบวา เมื่อมีพระพุทธองค

อยูที่ใด ตองมีดอกบัวรองรับอยูที่นั่น ตามที่ไดอยู

กับทาน ทานถือเปนนิสัยในการลุกการนั่ง ตองกราบ

เปนประจํา จนผูอื่นทําตามยาก

 สําหรับการอยู ทานไมชอบอยูกับคนหมูมาก 

ชอบอยูตามลาํพงั อยูตามปาสองสามวนักย็ายไปทีใ่หม 

ไมชอบอยูในเมือง ทานบอกวาจะทําใหติดรสอาหาร 

ไปอยูตามปา ฉนัอาหารทพิย ถามทานวา อาหารทพิย 

คืออะไร ทานตอบวา อาหารทิพย คือ ดอกกระเจียว 

หนอขา เห็ดระโง หวาย หนอโจด เวลาฉันก็มีความ

สะอาด ไมมีโรคมีภัย บางท่ีเขานิมนตไปฉันในบาน 

ทานจะเอายาควินินเม็ดเหลืองๆ ออกมาประมาณ 

๒๐ เม็ด นําเขาปากแลวฉันนํ้าตาม ถามทานวา ทําไม
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ถึงฉันมากแท ครูบาจารยบอกวา เพื่อดับรสอาหาร 

เปนเราฉนั ๓ เม็ด กหู็ดบัไปหมด น่ีทานฉนัตัง้ ๒๐ เม็ด 

แลวก็เฉย

 ครั้งถึงเวลาวันพระ ๑๕ คํ่า พระเณรมารวมกัน

ทีศ่าลา เวลาฉนัอาหาร ทานมกัจะบอกพระเณรใหฉนั

ดวยความสํารวม มีสติ พิจารณาวาฉันเพื่อบรรเทา

ความหิว เพื่อดํารงชีวิตหรือเพื่อความอยาก ฉันเพื่อ

ความงามหรือฉันเพื่อเลี้ยงตัณหา ถารูสึกวาอีก ๕ คํา 

จะอิ่ม ใหหยุด แลวฉันนํ้าลงจะอิ่มพอดี แตถาตัณหา

มนัสัง่ใหฉนัเตม็ท่ีถงึลําคอ พอดืม่น้ําลงไปจะแนนทอง

อยูไมได แลวก็ไมสบาย ตองเอามือลวงคอใหอาเจียน 

อยางนี้ผิดวินัยของพระ การฉันโดยไมพิจารณา

เปนบาป ตายไปเปนควายไถนาใหเขากิน
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 จับไม่ถูก 

 อบุายการสอนศษิยแตละคนของครูบาจารยเฒา

จะไมคอยเหมือนกัน เชนมีอยูครั้งหนึ่ง ทานจะสอน

เร่ืองการขบฉันใหอยูในการสํารวม ระวังอยาฉันให

มีเสียงดัง อยาฉันพลางพูดพลาง อยาฉันมูมมาม 

ซ่ึงอยูในกรอบของวนิยัทีว่าดวยการขบฉนั ถึงเวลาฉนั 

ครูบาจารยเฒาจะทําตรงขามที่สอนลูกศิษย ขาวตก

เรีย่ราด พดูทัง้ท่ีมีขาวอยูในปาก เปนอาการทีไ่มสาํรวม 

และมีพระลูกศิษยไมทราบเจตนารมณของทาน 

หรืออยางไรไมทราบ เกิดคิดตําหนิทานอยูในใจวา 

ครูบาจารยเฒาสอนแตคนอื่น ไมสอนตัวเอง พอเก็บ

กวาดโรงฉันเสร็จ กอนเลิก ทานจะมาใหโอวาท 

และกราบพระเลิกพรอมกัน พระรูปนั้นถึงกับอึ้งไป 

เม่ือครูบาจารยเฒาทานเทศนเกี่ยวกับที่พระรูปนั้น

คิดวา “ไปยึดติดครูบาจารย ไมยึดติดธรรมะ”

 ในเวลาเดนิอยูน่ังอยู กใ็หนกึถงึศลีตวัเอง ศลีขาด

หรือเศราหมองก็ตองรู นี้เรียกวาอยูดวยความมีศีล 

พระธุดงคใหระวังศีล ตลอดจนอาบัติเล็กๆ นอยๆ 
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ก็ใหระวัง ศีลไมบริสุทธิ์ เขาปา ขึ้นเขา เสือกัดตาย 

ถาอยางนัน้ไมตองเปนพระธดุงค จงไปนอนเลีย้งควาย

อยูตามบานดีกวา ถาเปนพระมแีตจะตกนรก เขาอยาก

ไดบุญ เขาจึงมาเอาทาน ภายในกาย ภายในใจ ถาศีล

เศราหมองแลว ภาวนาจนแกตายพระธรรมก็ไมเกิด

 พระเณรกลัวทานมาก ใครตองอาบัติทานรูหมด 

ทานทักทวงในทามกลางหมูคนมากเอาดื้อๆ ใหอาย 

ถาทานเตือนแลวทําผิดบอยๆ ทานบอกวาไปเอา

เทียนติดหูไลใหมันหนี มาบวชไมเคารพคําสอนของ

พระพุทธเจา บวชหาประโยชนอันใด ถาเปนพระจาก

ที่อื่นไปหาทาน พอนั่งลง ทานก็เรียกชื่อ ถามขาวจะ

ไปไหนมาไหน ทําอะไร ถาพระมีความรูไดเรยีนมามาก 

ในใจคิดว าจะอวดความรู ตัวเองเป นเชิงดูหมิ่น 

ทานรูทันที ทานจะวา “เรียนมามากๆ นั้น เรียนไป

ทําไม มีความรูแลวเอาตัวไมรอด อาบัติเต็มหัวไมรูตัว 

เปนพระบิณฑบาต ก็มีอาหารฉัน ไมรูจักเคารพบาตร 

ไมรูคุณของพระพุทธเจา” ทานพูดไมกลัวคนจะโกรธ




